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Verslag overleg GMR en CvB 

Dinsdag 01-06-2021   

19.30 u – 21.02 u  

Vastgesteld 

 

                      Voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten  

                    Secretariaat: 06-49800340//GMR@innovo.nl  

  
Aanwezig: Dagmar Schouteten (voorzitter), Sylvia Voeten, Anke Paas, Daan Werts, Marjolijn van 
Roon, Berend-Jan Molijn, Martijn Valk, Marcel Schmitz, Wiel Pieters (ambtelijk secretaris) 

Afgemeld: Annemiek Pustjens, Raymond Smeets, 
 
Afkortingen:  
MR: MedezeggenschapsRaad  GMR: Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

CvB: College van Bestuur  OOP: OnderwijsOndersteunend Personeel 

Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen en agendavaststelling 
3. Actie- en besluitenlijst  
4. Stand van zaken werving P-GMR leden  
5. Terugkoppeling vergadering clusters 
6. Bestuursformatieplan 
7. Concernjaarplan- begroting 
8. Rondvraag en sluiting 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Bert meldt het overlijden van zijn moeder verleden week en de geboorte van zijn kleinzoon 
vanmorgen. 
 

2. Mededelingen en agendavaststelling 
Marcel sluit later aan omdat een vergadering op zijn werk uitloopt. 
Erik meldt de tussenstand betreffende de werving van een ambtelijk secretaris voor de GMR. Het 
functieprofiel is opgesteld. Er is een vacaturetekst opgesteld. Er is al mogelijk al een eerste 
belangstellende. De voorzitter geeft aan dat de inzet zou moeten zijn ondersteuning voor een 
langere tijd en niet met einddatum 31 december 2021. 
 

3. Actie- en besluitenlijst  
De meeste punten komen in de vergadering of zijn afgehandeld. Er zijn nu niet direct vragen. De 
actielijst wordt nog een keer toegestuurd aan het CvB. [actie: Wiel] 
 

4. Stand van zaken werving P-GMR leden  
Vacatures in de PGMR zijn in het concernteam besproken en zijn onder de aandacht gebracht van de 
directeuren. Er is ook in de nieuwsbrief aandacht aan besteed. Het zou wenselijk zijn als er ook 
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iemand van het servicebureau en ook iemand vanuit het OOP in de GMR komt. De vacatures moeten 
dus zo breed mogelijk worden uitgezet. 
Nicole geeft aan dat het ook moeilijk is om de vertegenwoordiging in de MR’s te realiseren. Het lijkt 
goed om mensen persoonlijk te benaderen. Misschien zou het een mogelijkheid zijn om hier 
aandacht aan te besteden bij de introductie van nieuwe medewerkers. 
Erik gaat dit meenemen in de HR-groep. [actie: Erik] Daar zou dan iemand van de P-geleding bij 
betrokken moeten zijn. De urgentie op de korte termijn wordt nog eens onderstreept. Er zijn 
voorbeelden waarbij van iedere school een vertegenwoordiger in de GMR zit. Is dat een idee om 
mee te nemen? Dit vergroot ook de betrokkenheid. Een optie zou kunnen zijn dat iedereen twee 
mensen persoonlijk benadert. De GMR-leden kunnen het via de clusters proberen. 
 

5. Terugkoppeling vergadering clusters 
Enkel GMR-leden geven voorbeelden van onderwerpen die naar het lijkt in de clusters besloten 
worden, zonder dat daar de medezeggenschap bij betrokken wordt. Zoals: 

 De 10% van reserves van scholen die wordt overgeheveld naar de clusters en waarbij dan niet 
duidelijk is hoe de medezeggenschap een rol speelt bij de inzet van dit gezamenlijk budget. 

 Dat in een cluster is afgesproken om in de toekomst warme overdracht+ van leerlingen van PO 
naar VO als standaard in te voeren, zonder dat de betrokken leerkrachten en MR’s op de hoogte 
zijn. 

Bert geeft een ruime toelichting hoe het zou moeten werken. Uitgangpunt is en blijft dat 
besluitvorming uiteindelijk plaatsvindt op schoolniveau en dat daar ook de medezeggenschap aan de 
orde is via de MR’s, behalve over zaken op bestuursniveau waar de GMR aan zet is. Het is zeker niet 
zo dat de clusters op termijn een eigen entiteit worden met eigen besluitvorming en 
medezeggenschap. De clusters zijn vooral bedoeld om samen betere resultaten te bereiken. 
Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat er zeker kansen liggen om middels samenwerking in de clusters 
meer te bereiken, dan wat individuele scholen misschien kunnen realiseren en dat er gelijker tijd 
signalen zijn dat het in de praktijk soms anders werkt en niet duidelijk is waar en door wie besluiten 
genomen zijn en hoe de medezeggenschap daarbij betrokken is. Daar moeten we samen kijken hoe 
we dat kunnen oplossen. 
Het blijkt op dit moment en met de huidige deelnemers aan het gesprek niet goed mogelijk om een 
goed beeld te krijgen hoe de MR’s op de scholen betrokken en geïnformeerd zijn bij hetgeen in de 
clusters gebeurt. De indruk is wel dat niet alle MR’s even sterk in hun rol zitten en door hun inbreng 
een bijdrage leveren aan het verbeteren van het beleid op school. 
Vanuit de GMR wordt gevraagd om meer duidelijkheid te geven over de samenwerkingsafspraken 
die de basis vormen voor de clusters. Wat zijn de doelen? Hoe worden de resultaten gemonitord? 
Nicole geeft nog aan dat de clusters ook een bijdrage leveren aan het realiseren van een dekkend 
ondersteuningsaanbod. 
Bij afronding van dit bespreekpunt kunnen we concluderen dat het nuttig is om over dit thema met 
elkaar in gesprek te blijven, ideeën uit te wisselen en te zoeken naar mogelijkheden om hier meer 
duidelijkheid over te geven binnen de hele organisatie. 
 

6. Bestuursformatieplan 
Het CvB vraagt hoe de GMR aankijkt tegen het bestuursformatieplan dat dit jaar anders is opgezet 
dan voorheen? 
Daar komt vanuit de GMR-leden geen duidelijk antwoord op. 
Het valt op dat het ene GMR-lid het beschrijft als een goed leesbaar stuk en anderen juist aangeven 
het moeilijk leesbaar te vinden. 
De moeilijkheid zit enerzijds in de vele vaktermen en afkortingen die nog te weinig worden 
toegelicht en anderzijds in de manier waarop onderwerpen beschreven zijn. 
Sommige leden hebben moeite met de hoeveelheid getallen en tabellen. 
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Het voorstel wordt nog een keer gedaan om de GMR al te betrekken bij de voorbereiding van zo’n 
beleidsstuk. Deze suggestie wordt meegenomen voor volgend schooljaar. [actie: CvB] 
 

7. Concernjaarplan- begroting 
Hoe wordt de GMR betrokken bij het opstellen van het addendum? Dat wordt voorgelegd aan de 
GMR. De GMR kan ook hier in de voorbereiding betrokken worden. [actie: CvB] 
Vragen over allocatie van de loonkosten van PGMR-leden en schatkistfinancieren worden op de mail 
gezet. [actie: Anke en Marjolijn] 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 Is communicatie over onderwijsondersteuners en zelftesten meegenomen in de nieuwsbrief? 

Onderwijsondersteuners is in het proces nog niet zo ver dat het gecommuniceerd kan worden. 

 Kan je dan wel communiceren dat ernaar gekeken wordt? 
Ook nog niet, dan wil je ook melden wanneer iets te verwachten is en dat kan nog niet. 

 Kan de GMR meegenomenworden in het proces? 
Dat kan; P-geleding met Nicole. [actie: P-geleding en Nicole] 

 Zelftesten zullen gecommuniceerd worden naar de medewerkers, is al gebeurd naar de 
directeuren. 

 Er komt een kennismakingsgesprek met Ernst Daemen op 22 juni. 

 Het is een goed voorstel dat de agendacommissie in de toekomst afstemt met het CvB. 

 Het CvB stelt dit erg op prijs. Het CvB zou het op prijs stellen dat de agendacommissie een vaste 
samenstelling heeft. Dat wordt ter overweging gegeven. [actie: GMR] 

 
Sluiting: 21.02 uur. 
 
 


